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पाळीव 
प्राण्ाांच ेुकुान

पक्षी
मासे
पपल्ले

काय, कसं काय?

माझं नाव बानी बीगल.

मी बीगल जातीिा कुत्रा आहे.



मी एका पाळीव प्राणयांच्या दकुानात राहतो.

आखि हेआहेत माझे ममत्र.

आम्ही सगळे ममळून इथे मजेत राहतो. .



मलाआमिं हे दकुानआवडत.ं

पि मला इथे कायम रहायिं नाही.

मला एका घरात

एका मलुाबरोबर राहायिं आहे.

मी योग्य मलुािी वाट पाहतोय.

तो लवकरआला तर बरं होईल.

आता एक मलुगा इकडे येतो आहे.

तो माझ्यासाठी येतो आहे का?

बघयूा.



नाही.

त्याला एक बॉक्सर जातीिा कुत्रा हवा आहे.

त्याच्याकडे पाहूनि कळतयं.

तो बॉक्सरिे पसैे देतोय.

आखिआता तो बॉक्सरला घेऊन घरी ननघाला आहे.

ते ककती िुश ददसतात.

अच्छा, बॉक्सर!



मला नेिारा मलुगा कधी बरं येईल?

कोिीतरी इकडिे येतयं!

हा मलुगा माझ्यासाठी येतोय का?

असेल तर ककती बरं होईल.



नाही, ही तर एक मलुगीआहे.

नतला पडुल जातीिा कुत्रा आवडत असेल.

नतच्याकडे पाहूनि कळतयं.

ती मलुगीआता पडुलिे पसैे देतये.

आता ती पडुलला घेऊन

घरी ननघाली आहे.

ते दोघे ककती आनदंात ददसतात.

बाय, बाय, पडुल !



आता माझा मलुगा कधी बरं येईल?

आता कोिीतरी इकडे येतयं.

हा माझ्यासाठी असेल का?



हा एक मोठा मािूसआहे.

मला वाटतं, त्याला कोिता कुत्रा हवा आहे ते मला
मादहतआहे.

हो, त्याला शीपडॉग जातीिा कुत्रा हवा असिार.

कोिालाही ते सहज समजेल.



तो आता त्याच्या कुत्र्यािे पसैे देतोय.

आता ते घरी ननघाले आहेत.

ते िुशीत ददसतात.

अच्छा, बाय, शीपडॉग!



आता मला न्यायला कोिीतरी केव्हा
येईल?

रोज ककती तरी मलेुआखि मलुी

या पाळीव प्राणयांच्या दकुानात येत असतात.



रोज ही मलेुआखि मलुी

आपल्या कुत्र्यांना घेऊन घरी जात असतात.

ते सगळे ककती िुशीत ददसतात! 

पि मला नेिारा माझा
ममत्र कुठे आहे?

तो कुठे बरं असेल?



पवक्रीसाठी
पपल्ले

आजया दकुानात

आम्ही दोघेि रादहलो आहोत. 

मी, बानी बीगल,

आखिमाझा दठपकेवाला ममत्र. 

आम्ही अजून वाट पाहतआहोत. 

आता कुिीतरी इकडिे येतयं. 

एक मलुगाआलाआहे. 



कदाचित, कदाचित,

तो माझ्यासाठीिआला असेल का? 

नाही. तो ‘स्पॉट’ नावाच्या

दठपके वाल्या कुत्र्यासाठी आलाआहे. 

ते पाहूनि समजतयं!



त्याने आता पसैे ददल.े

तो आताआपल्याबरोबर

स्पॉटला घरी घेऊन ननघाला आहे.

ते ककती िुश ददसतात.

बाय, स्पॉट, बाय बाय!



आता माझे सगळे ममत्र गेले आहेत. 

मी अगदी एकटािआहे. 

इथे एकटं राहणयात काहीि मजा नाही. 

मला न्यायला कुिीआलं तर ककती बरं होईल. 

आता कुिीतरी इकडे येतयं! 

एक मलुगािआहे. 

कदाचित… अिेर… 



नाही. तो माझा ममत्र नाही.

ते पाहूनि कळतयं.

ए, बस करआता!

जा बघ!ू



मला सोडआता. 

बस झाल.ं  

या मलुाला मी हवा आहे. 

पि मला त्याच्याकडे जायिं नाही. 



त्याला मला घरी न्यायिं आहे.

पि मी त्याच्याबरोबर जािार नाही. 

आता बघ!



हा मलुगा वेडािआहे.

पिआता मी िुशआहे.

तो ननघनू गेलेला पाहून मला बरं वाटल.ं

पि मला इथे एकट्याला राहायलाआवडत नाही.

माझा ममत्र मला न्यायला येणयािी मी वाट पाहतोय.



आता िूप उशीर झालाआहे.

दकुानदाराला आता घरी जायिं आहे.

मग रात्री मी एकटाि असेन.

माझा ममत्र कधीि येिार नाही का…

कोिीतरी इकडे येतयं.

पि मला नतकडे पहायिं नाही आहे.

कदाचित, कदाचित, कदाचित…



एक मलुगाआलाआहे.

हो तो माझ्यासाठीिआलाआहे!

कुिालाही ते पाहूनि समजेल.

तू आलेला पाहून मला ककती बरं वाटल!ं

मी तझुी ककती वाट पाहत होतो!



आता त्याला माझ्यासाठी पसैे द्यायिे आहेत. 

मग तो मला घरी घेऊन जाईल. 

िल, जाऊया! िलजाऊया! 

िल ना! िल!

आपिघरी का जात नाही? 



दकुानदार पशैांकडे पाहतो आहे.

“तलुा आििी पसैे द्यावे लागतील,”

तो माझ्या ममत्राला म्हिाला.

आता माझा ममत्र द:ुिी झालाआहे.

“पिमाझ्याकडे फक्त एवढेि पसैे आहेत,”

तो हळूि म्हिाला.



तो माझी ककंमत देऊ शकत नाही.

म्हिजे मला तो घरी घेऊन जािार नाही!

“प्लीज?” माझा ममत्र म्हिाला.

“हा तर लहानसािआहे.”



दकुानदाराने माझ्याकडे पादहल.ं

मग मलुाकडे पादहल.ं

आखि तो पविार करू लागला.

मग तो हसलाआखि म्हिाला,

“हो, िरंआहे, बानी लहानसाि कुत्रा आहे.

आखि घरी जाणयापवूी

मला त्याला पवकायिे आहे.

िालेल, तू त्याला घेऊन जा.”



हुरे! हुरे!

अिेर मला माझा ममत्र भेटला!
“िल, बानी, आपिघरी जाऊया,”  

माझा ममत्र म्हिाला. 



बाय, बाय, दकुान!

बाय, बाय, दकुानदार. 

मीआता माझ्या ममत्राबरोबर घरी िाललोआहे!



मला वाटतं की प्रत्येक कुत्र्याला

एक ममत्र असावा.

नाही का?

समाप्त


